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Abstract 

In recent years, a new kind of leadership has become more and more common, a leadership 

which includes being both manager and colleague. This kind of leadership is today common 

in the business world and even in the preschool where I am active. To balance these two 

different roles in a convincing manner is far from easy to handle. But at the same time the 

dual roles also have their positive sides. The purpose with writing this essay, which is based 

on self-experienced situations, is to try to sort out the advantages and disadvantages of being a 

manager “sitting on two chairs” and to try to find the answer for the question: Is it possible for 

a person to step in and out of different roles and which kind of personality is suited for this?    

 

To find answers of my questions I have used the method of reflective writing and referred to 

and discussed different theoretical perspectives and positions. I also have the opportunity to 

use the knowledge I have gained through experience. I have considered the importance of the 

attitude in a small work group, and how it differs from a larger organization. I have tried to 

find out the importance of leadership in today`s society and I have also look at leadership 

from a historical point of view. At the end I used an article from a web magazine called Chef. 

The article shows good examples of the reality for a “manager who sits on two chairs”.  

 

By writing this essay, I have got the opportunity to reflect of my own thoughts and actions in 

the role of manager. I now realize that a person with dual roles must be stress-resistant, 

decisive and have a genuine interest in the business as well as in the employees.    

One of the most important skills is the ability to learn from ones practical experiences, and 

make it useful in the future leadership.   

 

Keywords: Manager, colleague, dual roles, leadership, work group, practical experiences. 

 
 
 
 



3 
 

Sammanfattning 
 
På senare år har ett nytt sorts chefskap blivit mer och mer vanligt, ett chefskap där man är 

både chef och kollega. Detta sätt att vara chef på är vanligt inom många branscher i dag, även 

inom förskolans värld, där jag är verksam. Att balansera mellan olika roller på ett övertygande 

sätt är långt ifrån en lätt sak, men de dubbla rollerna har även positiva sidor. Mitt syfte med 

denna essä, som är baserad på självupplevda händelser, är att försöka reda ut för- och 

nackdelar med att vara en chef som sitter på två stolar, och att få svar på frågan: Är det 

möjligt för en och samma person att gå i och ur sina olika roller och vilka egenskaper behöver 

denna person ha?   

 

För att få svar på mina frågor har jag fört diskussioner med den teoretiska litteraturen. Jag har 

samtidigt fått möjligheten att använda mig av min erfarenhetsgrundade kunskap genom ett 

reflekterande skrivande. För att få tillfälle att studera dessa fördelar och nackdelar har jag 

tittat på betydelsen av förhållningssätt hos medlemmarna i en liten arbetsgrupp, hur den 

skiljer sig mot förhållningssättet i större organisationer. Jag har också försökt ta reda på 

ledarskapets roll och betydelse i en liten arbetsgrupp i dagens samhälle, men även resonerat 

kring ledarskapet ur en historisk synvinkel. Jag avslutar med en artikel ur tidningen Chefs 

nätupplaga som visserligen inte kan räknas som vetenskaplig, men som jag tycker ger bra och 

tydliga exempel på hur det faktiskt kan se ut för den som är en ”chef på två stolar”.  

 
Tack vare detta essäskrivande, som gett mig tillfälle till att reflektera över mina handlingar 

och tankar, har jag fått möjligheten att se på mitt chefskap med nya ögon. Jag inser mer och 

mer att en person som har dubbla roller måste vara stresstålig, beslutskraftig och ha ett 

genuint intresse för verksamheten och personalen. Det viktigaste av allt är att personen har 

förmågan att lära sig av sina praktiska erfarenheter och göra den till en kunskap som är 

användbar i sitt chefskap.  

 

 
 
 
Nyckelord: Chef, kollega, dubbla roller, ledarskap, arbetsgrupp, praktisk kunskap.  
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Berättelser 
 
Exempel 1 

- Hej och välkomna, som ni ser så har jag lagt fram kvällens dagordning.  

Det är tisdag och vi har arbetsplatsträff mellan 17:30 – 20:30. Personalen har kommit in och 

satt sig en efter en. Jag märker då att Sonja inte är där. 

 

- Är det någon som vet var Sonja är? frågar jag.  

- Hon kommer nog snart, säger Mirjam. Det är Sonja som stänger och Pelles pappa var 

lite försenad. 

 

Just då kommer Sonja in i rummet med andan i halsen.  

 

- Ursäkta att jag är lite sen, men Pelle gick precis, flämtar Sonja. 

- Ingen fara, säger jag. Vi har precis börjat. Här får du också en dagordning och som ni 

ser är sista punkten ”övriga frågor” ifall det är något speciellt någon av er vill ta upp. 

Vi börjar som vanligt med en liten runda då alla i tur och ordning får berätta hur ni har 

haft det de sista veckorna.  

- Ja, jag kan börja, säger Mirjam. Jag tycker att det har varit bra, lite stressigt vid 

inskolningen bara, annars flyter det på.  

- Jag håller med Mirjam, det har varit bra och inskolningen märkte ju inte jag av på min 

avdelning, säger Sonja.  

 

Nä, det här fungerar inte som jag har tänkt mig, tänker jag. Meningen är ju att vi ska ha ett 

forum där vi kan lyfta de svårigheter vi har haft, eller för den delen det som har varit bra 

under de senaste veckorna. Hur ska jag få personalen att prata om just svårigheterna? Det är ju 

samma sak varje gång, det blir för ytligt och vi kommer inte åt själva kärnan. De tror att jag 

vet det mesta om hur de har det, kanske det är därför som de inte berättar? Men jag missar ju 

faktiskt saker och vet inte alls vad som händer i alla grupper. Jag måste fundera ut ett bättre 

sätt än denna runda, jag får ta tag i det på fredag på min kontorstid.  

 

- Ja ha, då går vi vidare till nästa punkt. Jag har funderat en hel del på hur vi själva ska 

bli medvetna om hur vi arbetar med Lpfö98/10 och så klart hur vi ska synliggöra detta 

för föräldrarna. Jag tycker att vi ska börja med att inventera vad vi faktiskt redan gör 

för att nå målen i varje ämne så som teknik, matematik, språk och kommunikation och 



6 
 

så vidare. Jag har gjort ett dokument som vi skulle kunna ha som underlag för denna 

inventering. Jag tror att vi då också ser om vi missar något. Vad tror ni om detta?  

- Toppen! säger alla i kör. 

- Det här är ju jättebra, säger Anne. Att prata igenom vad vi ser för lärande i våra 

aktiviteter är något som jag tänkt på länge. Det är nog bra för oss alla, så att vi känner 

oss säkra på att vi gör det vi ska, menar jag.  

 

Säga vad man vill, men jag har verkligen en personalgrupp som inte är svår att få med på 

tåget. De är sugna på att komma vidare och att utvecklas, vilken tur jag har. Så Anne hade 

också haft samma funderingar som jag, men varför har hon inte sagt det till mig? Kanske är 

det tidsbristen som vi alla tycks känna av, eller tänk om hon känner att hon inte kan lyfta det 

med mig? Nej, men så kan det väl inte vara? Bäst att jag kollar det med henne i morgon.  

 

- Jag har något som jag vill lyfta med er. Jag vet inte om ni märker detta på mig, men 

jag kan känna mig störd när jag är i en aktivitet med barnen och någon av er kommer 

för att fråga mig om något. 

- Va, får vi inte fråga dig saker? säger Fia. 

- Jo, absolut, men det jag tänker på är när jag är i en aktivitet med barnen, som t.ex. när 

jag läser en bok för några barn så händer det titt som tätt att någon av er kommer och 

avbryter för att fråga mig om en ledighet eller något annat ni vill veta. Vi avbryter ju 

inte någon annan pedagog om hon läser för barnen, eller hur?  

- Nej, det är klart att vi inte gör, säger Tina. Det är ju respektlöst mot både barnen och 

den som läser. Kan vi inte hitta någon bestämd tid då vi kan prata med dig om sådant 

här? 

- Jo, det var väl något sådant jag också tänkt på, men det är inte helt lätt att hitta en 

sådan tid. Jag vet att saker och ting händer och att det kan vara svårt att vänta till 

denna utsatta tid. Både jag och ni kanske kan fundera på hur vi kan lägga upp det. Det 

viktiga är att ni bedömer om jag är i en sådan situation med barnen att ni bör vänta 

med att prata med mig. Det finns gott om andra situationer där det spelar mindre roll 

och då jag slipper känna att jag tappar fokus på barnen, eller hur?  

- Absolut, säger Tina. Det är ju en självklarhet.  

 

Är det verkligen en självklarhet, tänker jag. Jag tror inte att det är det för alla. Jag vet att Tina 

är väldigt uppmärksam på i vilken situation jag är i med barnen, men så är det ju långt ifrån 
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med alla i personalen. Hur kommer det sig? De vill ju inte själva bli störda när de håller i en 

aktivitet med barnen, det är vi alla överens om. Är det kanske för att det är deras egna behov 

som styr när de känner att de måste prata med mig med en gång i egenskap av chef? I så fall 

är det en ovana som jag inte vill vara med om. Varför ser de inte att dessa situationer stressar 

mig? Samtidigt vill jag vara en tillgänglig chef som finns där för min personal. Det är ju det 

jag tycker så mycket om, det är ju en av de största fördelarna med att arbeta både som chef 

och kollega. Nu har jag i alla fall talat om hur jag känner och vill ha det och det känns bra. 

Bara detta inte leder till att de inte vågar komma till mig med sina undringar. Vad svårt det är 

med en bra balans.  

 

Exempel 2 

Klockan är 13:05 och det är lunch på förskolan. Jag sitter vid bordet med fyra barn, vi har 

precis skickat runt alla skålar och fat i tur och ordning. Alla har nu mat på sina tallrikar.  

 

- Kan jag få mjölk Cicci, undrar Lisa. 

- Ja visst, du får fråga om Pelle kan skicka mjölken till dig. 

 

Lunchen är min favorit tid på dagen. Jag älskar samtalen som jag har med dessa fyra barn 

under cirka fyrtiofem minuter. Nu verkar det även som att barnen vid de andra två borden 

också har fått mat på sina talrikar. Det blir nämligen så där mysigt tyst och lugnt i rummet. 

Kanske inte tyst precis, men det blir i alla fall ett ordnat sorl. Det är ett sorl som betyder att nu 

har alla barn kommit i ordning och börjat äta. Samtidigt småpratar de med sina kamrater och 

den pedagog som sitter vid bordet.  

 

- Mm… vad gott det var, säger jag. Tycker du också att fisken var god, Stina? 

- Jaa, jag gillar stekt fisk. Hemma äter vi fiskpinnar, det är ganska gott men det här är 

godare. Jag gillar inte morötter när de är så här i små bitar, jag vill ha dem i stavar. 

- Ok, du behöver inte äta morötterna då, låt dem ligga lite på kanten bara. 

- På mitt förra dagis fick vi fiskpinnar, säger Kalle. Det här är också gott.  

 

Så fortlöper vårt samtal om mat, kamrater, föräldrar, lek och vad vi tycker om olika saker. Det 

är just det här som jag tycker så mycket om, samtalen med några få barn och där jag har alla 

möjligheten att fortsätta ett samtal som vi inte pratat färdigt om dagen innan. Detta är för mig 

en viktig pedagogisk och social stund där vi verkligen lyssnar på och ser varandra. 
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- Hej, ursäkta att jag stör, men i morgon ska jag på ett läkarbesök med min minsta, jag 

har glömt att säga det. Funkar det tror du? Jag kommer i så fall en timme senare 

ungefär.  

 

Det är Anne som kommit in i rummet och står bakom min rygg. Jag ser att hon är lite 

obekväm, men hon ser samtidigt ut som att hon måste veta, och det NU!  

Inte nu igen, hinner jag tänka. Ser hon inte att jag är fullt sysselsatt med att samtala med 

barnen. Ser hon inte att barnen ser besvikna och störda ut? Av någon anledning svarar jag 

henne, trots att hela mitt inre säger att jag vill att hon ska gå ut härifrån och prata med mig 

efter lunch.  

 

- Jag måste tänka, få se nu… ja om du kanske kan byta med den som har en senare tid 

så ordnar det sig på ett bra sätt. Du får kolla på schemat vem det är.  

 

Nöjd går hon ut igen. Då jag vänder mig mot bordet så ser jag att Kalle ligger på sin stol och 

har slutat att äta. Stina har lagt upp fyra potatisar som hon försöker stoppa i munnen utan att 

skära i mindre bitar. Pelle försöker få Lisas uppmärksamhet för att berätta något, men hon hör 

inte det eftersom ljudnivån genast höjts i rummet. De andra barnen vid borden i rummet har 

också blivit störda. Nu igen, tänker jag en gång till. Jag ser att de andra pedagogerna vid 

borden ser lite störda ut de med, jag ser hur de försöker få till vårt härliga lugn igen, och så 

även jag. När det lugnat sig så känner jag mig lite trött. Varför förstår inte Anne och de andra 

att jag blir störd i dessa situationer? Jag lyfte ju just detta på förra arbetsplatsmötet, var jag 

inte tillräckligt tydlig? 

 

Exempel 3 

Klockan är 09:30 och alla barn har kommit och har vinkat till sina föräldrar. Det är dags för 

samling. Tina i mitt arbetslag är sjuk i dag och det var hon som egentligen skulle ha haft 

samlingen denna vecka. Jag säger till Fia, som är den tredje pedagogen i mitt arbetslag att jag 

hämtar förmiddagsmelliset och samlingskorgen. Fia har bara arbetat hos oss i två månader 

men har tidigare arbetat på en annan förskola. När jag kommer tillbaka kommer jag på att det 

inte är bra att jag håller i samlingen då jag har mina tre inskolningsbarn som jag vill finnas 

tillhands för. Barnen är ju fortfarande så nya och de behöver lite hjälp med att förstå våra 

rutiner. Därför ber jag Fia att ta samlingen.  
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- Nej, det vill jag inte, säger Fia. 

- Va, varför det, undrar jag.  

- Jag blir så nervös när du är med, jag kanske gör fel. 

 

Nää, vad är detta! tänker jag. Uppfattar Fia mig som att jag kollar henne? Det känns inte bra 

alls.  

 

- Men Fia, du har ju haft samlingen förut. Du kan visst, du har gjort det jättebra. 

- Jag tycker inte att barnen lyssnar på mig, förra gången glömde jag texten i flera sånger 

och i vilken ordning vi brukar sjunga dem.  

- Men det gör väl inget, det spelar väl ingen roll i vilken ordning du tar samlingen. Jag 

glömmer också texten ibland, men barnen kan dem bättre än oss, det löser sig alltid.  

- Det är viktigt att fortsätta öva Fia. Det är som när man ramlat av hästen, då ska man 

upp i sadeln igen. Eller hur? 

 

Fia ser tankfull och osäker ut, inte har jag märkt att Fia kände så här om samlingen. Har hon 

alltid haft så dåligt självförtroende eller är det jag som är problemet? 

Jag måste prata med Fia i lugn och ro om det här, det går ju inte nu. Nu ska vi ha samling och 

barnen väntar. Det blir nog bäst om jag tar samlingen, i dag i alla fall, tills jag hunnit prata 

med Fia. Fundersamt hinner jag tänka att Tina aldrig har något problem med att ha samling 

när jag är med.  

 
Exempel 4 

Jag parkerar bilen och kliver ur. Vilken härlig morgon, solen skiner på snön, den minskar mer 

och mer för varje dag, det glittrar vackert och några fåglar kvittrar. Snart är våren här, det 

känns i luften. På väg in till förskolan möter jag en kollega som redan är ombytt, hon är på 

väg runt huset till vår gård.  

 

- God morgon Sonja, hälsar jag muntert.  

- God morgon, fint väder, eller hur? säger Sonja.  

 

Det här blir en bra dag, tänker jag. Kanske kan vi gå till skogen i alla fall, fast vi tänkt vara 

kvar på gården. Det vore skönt att komma iväg lite. I hallen möter jag en förälder, som fyller 

på lådan för extrakläder till sitt barn. Vi hälsar på varandra, och sedan går jag in i 
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omklädningsrummet för att byta om. Där sitter Mirjam på en pall, hon trasslar lite irriterat 

med sitt underställ.  

 

- God morgon Mirjam. Vilken härlig dag, solen skiner och jag hörde faktiskt några 

fåglar. 

- Nej, jag tycker inte det. Jag känner mig inte bra alls, säger Mirjam, och låter uppgiven.  

- Det var inte bra, håller du på att bli sjuk? undrar jag.  

- Ja, kanske, men det är inte bara det. Mirjam börjar gråta. 

 

Jag föreslår Mirjam att vi ska gå in i personalrummet, och sätta oss lite. Jag undrar om hon 

inte trivs på jobbet? Eller kanske är det något på hemmafronten? Har hon inte sett lite trött ut 

sista tiden? Frågorna hopar sig i mitt huvud, och jag funderar på vad jag ska få veta och vad 

det ska leda till. 

 

- Hur är det Mirjam? Vill du berätta? Jag räcker henne en pappersnäsduk som hon 

snyter sig ljudligt i. 

- Jo alltså, det har blivit lite mycket sista tiden. 

- Ok, här på jobbet menar du?  

- Det är nog allt sammantaget, att jobba heltid, hemmet och barnen, ja allt, säger hon 

och låter trött. Jag jobbade inte heltid på mitt förra arbete, men trodde att det skulle gå 

bra nu. Jag har börjat känna mig yr, och är hela tiden så trött. Det är jobbigt hemma 

också, det här med min dotter Josefin du vet. Alla utredningar och oro, det är jobbigt.  

- Jag förstår att det måste kännas jobbigt och övermäktigt. Har du varit hos någon 

doktor för din trötthet och yrsel?  

 

Medan vi fortsätter att prata kring Mirjams mående, snurrar det i mitt huvud. Vad gör jag åt 

detta? Hur ska jag hjälpa henne, och det på bästa sätt? Vad kan jag som arbetsgivare göra 

initialt, hur jag gör på lite längre sikt får tiden utvisa. Få se nu… visst var väl vår inarbetade 

vikarie ledig resten av denna termin. Det är först i sommar som hon ska ut och resa. Jag tog 

ett snabbt beslut, där och då. 

 

- Jag har ett förslag, säger jag. Vill du gå ner i arbetstid? Har du möjlighet till det?  

- Ja, jag har funderat på det. Det vore nog bra, men jag vill prata med min man om det 

först. Det har ju med vår ekonomi att göra.  
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- Det förstår jag, säg till mig när du pratat med honom, och tagit ett beslut.  

 

Jag byter om och går ut på gården. Mirjam dröjde sig kvar lite, för att tvätta sitt rödgråtna 

ansikte, men efter ett tag kommer även hon ut. Jag ser på Mirjam att hon vill prata med mig, 

det ser jag på hennes blick. Ser hon inte lite gladare ut nu? Jag går henne till mötes.  

 

- Jag ringde min man, och vi tror att jag kan gå ner en dag i veckan i arbetstid. Från när 

tror du att det skulle kunna börja gälla i så fall? Det känns faktiskt redan lite bättre, 

tack för att du hjälper mig så snabbt.  

- Vad bra att det fungerade för er, jag vet inte från när, men jag ska kolla den saken. 

Eftersom det är lugnt på gården och vi är tillräckligt många, så går jag in nu och ringer 

några samtal.  

 

Jag fick tag på vår vikarie direkt, jag frågade om hon kunde arbeta varje fredag, ända fram till 

sommarstängningen. Det kunde hon, så det var inga problem. Skönt, tänkte jag. Vad bra att 

jag kunde hjälpa Mirjam så snabbt. Nu smögs sig en annan tanke in i mitt huvud. Jag har ju 

inte hunnit prata med Mirjams två kollegor. Detta påverkar ju dem också. Om deras kollega 

ersätts av en vikarie, ändras så klart gruppkonstellationen och kompetensen, det planerade 

arbetet måste kanske ändras. Vikarien är ju toppen, men ändå. Jag har inte mycket att välja 

mellan, Mirjam mår verkligen inte bra, och det kommer i alla fall få följder för hennes 

kollegor till slut, om jag inte gör något nu.  

 
Reflektion och frågeställningar kring berättelserna 
Sedan 2006 driver jag en privat förskola med fyrtio barn, tillsammans med en kollega. Med 

oss två inräknade, är vi åtta pedagoger, en kokerska och en lokalvårdare som arbetar på 

förskolan. Jag är förskolechef och har det övergripande ansvaret för hela förskolans 

verksamhet och personal. I och med att jag har en egen budget och ansvar för allt som rör 

personal och kunder, det vill säga föräldrarna, så anser jag att förskolan till stor del kan 

betraktas som ett företag. Planen är att jag ska sköta denna administrativa del av mitt arbete en 

dag i veckan. Ofta blir det även kvälls- och helgarbete, eftersom jag har kontoret hemma. På 

torsdagarna går jag i skolan, jag går sista terminen nu och skriver på mitt examensarbete. 

Resten av tiden, det vill säga måndagar, tisdagar och onsdagar arbetar jag i barngruppen, på 

samma villkor som min personal. Jag bedriver verksamhet, har ansvarsbarn, planerar, 

dokumenterar och genomför utvecklingssamtal precis som alla de andra. Trots att jag är 
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pedagog till stor del i mitt arbete så är mitt huvudfokus i denna essä min kollegiala roll och 

chefsroll.  

 

Det blir allt vanligare i dag, med denna struktur på chefskapet i många olika branscher, och så 

även inom förskolans värld. Beror det på att allt fler privata förskolor har startats? Varför 

väljer en del förskolor att ha chefer som även arbetar i barngruppen? Beror det på 

driftsformen, storleken på förskolan, ekonomin eller kanske för att chefen får en inblick och 

nära kontakt i det dagliga arbetet?  

 

Att vara chef och kollega, är en arbetsform som är stimulerande och rolig. Det krävs dock en 

hel del av den person som har denna position. Bland annat ”ska man” kunna ha många bollar i 

luften, vara stresstålig, uppmärksam, lyhörd, sensibel, tydlig, rak, handlingskraftig, någon att 

lita på och inte minst en god medarbetare. Samtidigt som man är en kollega som ska utföra 

samma arbete som sina anställda, är kravet att vara en tydlig och tillgänglig chef. Detta krav, 

vart kommer det ifrån, från de anställda eller från chefen? Det kan mycket väl vara så att det 

är jag som sätter höga krav på mig själv. Lennart Rosell & Björn Lundén skriver i sin bok 

Ledarskap: ”En ledare bör också vara entusiastisk inför sitt jobb, och dessutom ha förmågan 

att inspirera sina medarbetare” (Rosell & Lundén 1997, s. 17). Precis så känner jag mig för 

mitt arbete som chef, entusiastisk. Jag upplever det väldigt inspirerande att sätta upp mål för 

företaget, som jag tillsammans med min personal kan arbeta mot. För att det över huvud taget 

ska vara möjligt att nå dessa mål, måste jag kunna inspirera min personal att se och dela min 

vision.  

 

Det tar ganska många år för vilken chef som helst att utforma sin ledarstil och kanske tar det 

ännu längre tid för en ledare som jag, som även är en kollega. Förutom att hitta mitt sätt att 

leda så ska jag hitta ett sätt att förhålla mig till mina roller. I vilka situationer är jag chef och i 

vilka situationer är jag kollega? Är jag en kollega när jag sitter på rast i personalrummet? Är 

jag chef när jag arbetar i barngruppen tillsammans med en kollega? Kanske är det som 

Lundén & Rosell skriver, att det viktigaste för en chef är att den stil hon väljer ska passa 

hennes personlighet. De menar också att det är en fördel att kunna situationsanpassa sitt 

ledarskap, det vill säga att jag ska kunna byta ledarstil om situationen kräver det (Rosell & 

Lundén 1997, s. 20). Denna situationsanpassade ledarskapsstil bör vara en förutsättning för att 

jag ska kunna klara av att både leda och vara kollega.  

 



13 
 

När jag började som chef 2006 var jag ganska osäker på min roll som chef. Jag lutade mig 

mycket på min roll som kollega. Det kändes tryggt och mindre ensamt på det viset, jag ville 

vara en i gänget. Jag upptäckte snart att chefskapet krävde mer än vad jag först trott, att vara 

en i gänget fungerade inte i längden. Annika Axiö & Berit Palmqvist skriver i boken Att leda 

med omsorg om konflikthantering. De anser att en mer fysiskt närvarande förskolechef har en 

fördel med att lösa konflikter, då närheten gör det lättare att ta tag i situationen (Axiö & 

Palmqvist 1995, s. 42). Jag är en högst närvarande chef, vilket ger mig en stor fördel i att 

upptäcka pyrande situationer som kan leda till konflikter. Likväl var jag i början av min roll 

som ledare livrädd för att bli en chef som inte tog tag i personalgruppens problem, en chef där 

varje individ i personalen inte kände att de kunde lita på mig. Sådana chefer har jag haft gott 

om och så skulle inte jag bli, det var då ett som var säkert. Jag har under mina år som chef 

förstått att ”problem” i personalgruppen är ett normalt tillstånd som jag som chef kan hantera 

skickligt, eller väldigt dåligt. Jag har mycket uppmärksamt och medvetet övat på att hantera 

problem, då tillfällen inte saknats. Det har varit jobbigt många gånger och krävts disciplin, 

eftertanke och självrannsakan från min sida. Utvecklingen som chef och ledare gick snabbt 

framåt, jag började känna mig som en tydlig och pålitlig chef precis som jag eftersträvat. Jag 

har haft god hjälp på vägen av några väl valda kurser för att utveckla min chefsroll. 

 

Vad hände under tiden med min roll som kollega, medan jag övade på min chefsroll? Jag 

upplevde helt plötsligt att rollen som pedagog och kollega på något sätt kom som nummer två. 

Så ville jag absolut inte ha det, jag ville även vara en bra kollega och pedagog. Hur skulle jag 

kunna upprätthålla kvalitén i mina två roller? Kan det faktiskt vara så att det till och med är 

tre roller? Om jag är en kollega betyder det att jag även är pedagog, vilket så klart kräver sitt 

fokus. Jag kände att jag måste organisera upp mina dagar då barnen förtjänar en närvarande 

pedagog som kan ägna sig åt dem. Axiö & Palmqvist skriver att ”[o]m man ska kunna 

använda den tid man faktiskt har så att man känner sig mer nöjd, får man försöka bli »herre 

över sin tid«, se att tiden inte rusar ifrån oss utan kommer oss till mötes och att det gäller att ta 

väl vara på den” (Axiö & Palmqvist 1995, s. 50).   

 

I exempel 2 beskriver jag en matsituation då jag tappar fokus på barnen för att en kollega 

kommer in och vill ha min uppmärksamhet som chef. Efter många sådana situationer då jag 

blivit avbruten i min roll som pedagog, insåg jag att detta ledde till en inre stress hos mig. Jag 

gick omkring med en känsla av att inte göra mitt jobb bra. Jag hade konstant dåligt samvete 

för att barnen inte fick det som de har rätt till, det vill säga en närvarande, medagerande och 
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intresserad pedagog. Jag hade också dåligt samvete för personalens skull. Självklart märktes 

det på mig att jag var splittrad, okoncentrerad och irriterad mest hela tiden. Det var säkert inte 

roligt att arbeta tillsammans med mig i en barngrupp, när jag titt som tätt fick lämna den ena 

kollegan för att ta itu med något som en annan kollega kom för att tala med mig om. Det var 

då som jag bestämde mig för att strukturera upp mina dagar så att jag måndag, tisdag och 

onsdag var en kollega som inte skulle behöva agera chef i pedagogiska situationer. Detta 

ledde till att vi såg över allas fokus i pedagogiska situationer, det vill säga hur vi såg på 

tillfällen där en pedagog till exempel läser för barnen, håller i samlingen eller i någon annan 

aktivitet. Är det ok att störa en kollega? Vem är det som blir störd i dessa situationer, kanske 

det även är barnen? Kan vi vänta med frågor och undringar? Vi hade många och långa 

diskussioner som ledde till att situationer då pedagoger upplevde sig ”störda” minskade, och 

så även för mig. Vi måste hela tiden påminna varandra för vi glömmer lätt, men det blev 

mycket bättre för alla. Det finns alltid lösningar bara man är ärlig mot sig själv och andra, och 

samarbetar. Detta ledde också till att vi fick hitta andra stunder för personalen att få tillgång 

till mig som chef.  

 

Jag funderar mycket på om det går att hålla isär mina roller. Jag vet inte säkert om det går, 

men jag är i alla fall säker på att jag måste vårda mina olika roller hela tiden. Så länge som jag 

är både chef och kollega är båda rollerna viktiga. Jag blir stressad och irriterad om jag inte 

”tillåts” att göra ett bra jobb i barngruppen, vilket till slut leder till att jag blir en dålig chef.  

 

Vad finns det då för fördelar med att vara chef och kollega? I exempel 3 i min berättelse är det 

en kollega som upplever det jobbigt med att hålla i en samling då jag är med. Liknande 

situationer har jag upplevt ett flertal gånger. Det krävs en stor portion ödmjukhet från min 

sida om jag använder mig av den information som jag får som kollega i min roll som chef. Jag 

har genom att jag arbetar som kollega en ypperlig möjlighet att upptäcka om en personal 

behöver stöttning i någon form. Jag har till och med upptäckt att det finns personal som inte 

klarar av arbetet över huvud taget. Jag har också den förmånen att i ett väldigt tidigt skede 

kunna upptäcka om en personal mår dåligt, som i exempel 4 i min berättelse. Detta ser jag 

som väldigt fördelaktigt då jag som chef är väl medveten om vikten att min personal mår bra 

och trivs på jobbet. De korta beslutsvägarna gör att jag väldigt fort kan agera utefter det som 

är bäst i situationen. Snabba beslut passar min personlighet ganska bra då jag egentligen gör 

det mesta snabbt. Jag kan säkert få anledning att fundera på om beslut ibland ska få ta tid. Jag 

kan tänka mig att det finns situationer där ett snabbt beslut kan bli fattat på fel grunder. Jag 
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fick en fråga av en vän som undrade om jag hade tänkt på om det kunde vara fel att använda 

information som jag fått i egenskap av kollega, i min roll som chef. Jag hade inte alls tänkt på 

att detta kunde tänkas vara fel. Mitt spontana svar var att all information man får som kollega, 

vän eller chef, måste hanteras varsamt, respektfullt eller till och med med sekretess. Så lätt 

kan jag kanske inte avfärda denna fråga utan det kräver nog lite eftertanke och reflektion. 

Även om jag hittills inte själv har märkt av någon sådan situation, kan det kanske hända, och 

då gäller det att ha kunskap nog att hantera situationen. Den kunskap jag syftar på är den 

praktiska kunskapen som beskrivs i boken Vad är praktisk kunskap? Fredrik Svenaeus skriver 

att ”[d]en praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos 

individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på ett 

intuitivt sätt” (Svenaeus 2009, s. 13). 

 

Vilka fördelar kan det finnas för min personal att ha en chef som även arbetar i 

verksamheten? Jag har många gånger genom åren upplevt att personalen uppskattar att jag vet 

hur de har det i sitt arbete med barnen, och med sina kollegor. Jag har inga som helst 

svårigheter att förstå hur det känns att försöka förklara något för en kritisk förälder. Jag 

känner alla barn precis lika bra som de själva och kan lätt förstå deras oro över något med 

barnens situation. Jag finns på plats om något händer, jag är lättillgänglig. Det som känns 

viktigt för mig är att min personal känner att jag finns där för dem, oavsett vad som händer. 

Jag tror att vägen till ett bra företag ”börjar” med en lyhörd och uppmärksam chef. Samtidigt 

vet jag att ett företag inte kan vara bättre än de människor som arbetar där tillåter. Det är alltså 

ett ”samarbete mellan alla” som arbetar på företaget, oavsett om man är chef eller kollega.  

 

 

Syfte  
”Livet är aldrig enkelt”, brukar man säga. Så kanske det är, men det är inte desto mindre 

viktigt att försöka bena ut svårigheterna och vända dem till något positivt, en kraft istället för 

ett hinder. Att vara chef och kollega är för mig otroligt roligt och inspirerande, det känns som 

jag får det bästa av två värdar. När allt flyter på känns det bra och jag känner mig som en 

lyckad chef. Ibland krockar dessa två världar och känns inte alls kompatibla. Vad beror detta 

på? Är det något som jag som chef är ensam ansvarig för? 
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Att vara chef är komplext i sig, men att vara kollega samtidigt är en balansakt som jag inte 

tror passar alla. I tidningen Chefs nätupplaga beskriver Fredrik Emdén i sin artikel vad dubbla 

roller kan jämföras med  

 
Dubbla roller kan jämföras med talesättet om humlan, som inte borde kunna flyga för att den är 

för tung för sina små vingar. Men det vet inte humlan om, så den flyger ändå. På samma sätt 

borde cheferna inte klara av att sitta på dubbla stolar. Men de gör det ändå (Emdén 2011). 

 

Humlan har en självklar tillit till att den kan flyga, men jag känner mig inte lika säker på att 

det är möjligt att sitta på dubbla stolar. Jag vill med hjälp av den teoretiska litteraturen föra ett 

vetenskapligt samtal om vilka kunskaper och färdigheter jag behöver ha som chef och 

kollega, men jag vill också försöka förstå hur en arbetsgrupp fungerar. Att tillhöra en grupp, 

vilken sorts grupp det än må vara, är ibland svårt. Det kräver en massa övning i att förstå 

varandras positioner i gruppen. Så fort någon glider utanför gruppens ramar om vad som är 

tillåtet, börjar det genast gunga i förhållandet mellan gruppmedlemmarna. Mitt dilemma är 

vilka fördelar och nackdelar det finns med att vara chef och kollega på en och samma gång. 

Är det möjligt för en människa att balansera mellan olika roller på ett övertygande sätt? Kan 

alla människor klara denna balansakt?  

  

 

Reflektion som metod 
Jag ska använda mitt skrivande som en metod att reflektera över mina egna känslor, 

uppfattningar och tänkande om att var både chef och kollega. Maria Hammarén skriver i sin 

bok Skriva – en metod för reflektion att det är genom denna metod som man kan få syn på sin 

erfarenhetsgrundade erfarenhet. Skrivandet är en metod att utan förutfattade meningar få syn 

på sanningen i våra berättelser (Hammarén, 2005 s. 17-18). Det är lätt att försköna 

verkligheten, att förpacka den så att den ser ut och känns lite bättre än vad den egentligen är. I 

enlighet med Hammaréns tankar så är det min absoluta intention att vara ärlig mot mig själv.  

 

Jonna Hjertström Lappalainen skriver: ”Denna förmåga att stanna upp eller ta ett steg tillbaka 

för att betrakta sina känslor eller begär beskriver vi som människans förmåga till reflektion” 

(Hjertström Lappalainen 2009, s. 18). Jag hoppas att det är genom denna reflektion som jag 

har möjlighet att upptäcka vad som är möjligt för en och samma människa. Kanske får jag 

också syn på om det är möjligt att vara en modell för hur både den perfekta chefen och 

kollegan ska vara. Syftet med mitt essäskrivande är att för mig själv tydliggöra mina olika 
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roller och få ihop dem till en helhet, men även att föra ett vetenskapligt samtal i relation till 

olika teoretiska perspektiv om komplexiteten i de olika delarna som ingår i att vara ”chef på 

två stolar”. Jag vill tydliggöra för mig själv vad jag kan och inte kan kräva av mig själv som 

chef, respektive kollega. Jag vill också synliggöra olika gruppkonstellationer som till exempel 

den kollegiala gruppen, ingår jag där? Det är även av intresse för mig att fundera på vilken 

sorts chef jag är, eller vill vara. 

 

I boken ”Att välja glädje” skriver Kay Pollak om att man är ansvarig för sina egna reaktioner 

i mötet med andra människor. Jag kan till exempel inte förändra den person som irriterar och 

stör mig, utan det är bara mig själv och mina reaktioner jag kan förändra. Kay Pollaks 

reflektion är:  

 
Det jag kan förändra är hur jag uppfattar mig själv. 

Det jag kan förändra är hur jag uppfattar andra människor. 

Människor förändras när jag ändrar uppfattning om dem. 

Världen förändras när jag ändrar uppfattning om den (Pollak 2001, s. 55). 

 

Detta är en tänkvärd och beundransvärd reflektion som jag försöker ha som en metod i mitt 

arbete, både som chef och kollega. Om jag lyckas nå dit då och då är det bra. Min 

förhoppning är att jag mer och mer ska utgå från mig själv i de svåra stunderna och starta 

förändringen just där och inte tolka andra människors signaler begränsat eller fel.  

 

Alla händelser är tagna från mina egna erfarenheter under mina år som arbetande kollega och 

chef. Det är dock inte några direkta nutida händelser, utan de är olika exempel som är väl 

valda för att påvisa mitt dilemma. Alla barns och anställdas namn är fingerade.  

 

 

Teoretiska diskussioner 
Jag och mina anställda bildar tillsammans en arbetsgrupp. Jag funderar mycket på betydelsen 

av arbetsgruppen och vilken struktur organisationen har inom gruppen. Vilken är då den 

teoretiska definitionen av en organisation, grupp och arbetsgrupp? 

 

Enligt Nationalencyklopedin så är en ”organisation” en sammanslutning. Vi som arbetar på 

förskolan är en sammanslutning av människor, som bildar en ”grupp”. Enligt samma källa är 

en grupp individer som har något ”gemensamt”. Det vi har gemensamt är vårt uppdrag, vår 
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gemensamma arbetsuppgift som vi utför, vilket gör att vi bildar en organisatorisk avgränsad 

grupp, det vill säga en ”arbetsgrupp” (Nationalencyklopedins nätupplaga 2011). 

En liknande bild beskriver Barbro Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors i sin bok 

Arbetsgruppens psykologi:  

 
En grupp är en samling människor som (1) upplever sig ha ett gemensamt mål, (2) ömsesidigt 

påverkar varandra, (3) psykologiskt är medvetna om varandra och (4) uppfattar sig själva som en 

grupp. De gemensamma målen kan förutom arbetsmål även inbegripa tillfredställelse av sociala 

och psykologiska behov. En grupp är således begränsad till antalet medlemmar eftersom det 

krävs en inbördes medvetenhet och påverkan. En sådan ömsesidighet är omöjlig då antalet 

människor blir för stort. Ju stabilare en grupp är desto mindre upplevs den dock vara (Lennéer-

Axelson & Thylefors 1991, s. 26) 

 

Denna beskrivning passar väl in på vår lilla arbetsgrupp då hela vår organisation består av alla 

individer som arbetar på företaget. På stora företag utgörs organisationen av flera 

arbetsgrupper eftersom individerna annars inte skulle kunna uppleva sig som en grupp med 

gemensamma mål. Det är svårt att ömsesidigt påverka varandra om individerna inte ens 

känner varandra till namn.  

 

 

Organisationens struktur och arbetsgruppens betydelse 

Lars Svedberg skriver i sin bok Gruppsykologi om grupper, organisationer och ledarskap, att 

det finns olika sorters grupper. En grupp som människan föds in i där relationerna är varaktiga 

och väldigt personliga, kallas för ”primärgrupp”. I denna grupp räknas bland annat familj och 

vänner in.  En annan grupp är ”sekundärgruppen”, där gruppmedlemmarna har lite större 

distans till varandra, men de har oftast en gemensam målsättning och en ungefär liknande 

social position i samhället. Denna grupp kan till exempel vara en arbetsgrupp. Med ”distans” 

menar inte Svedberg att individerna i sekundärgruppen inte är viktiga för varandra, utan 

tvärtom de kan till och med vara väldigt betydelsefulla (Svedberg 2007, s. 16). 

 

Storleken på arbetsgruppen, spelar enligt Svedberg ganska stor roll, den ger konsekvenser för 

både medarbetarna och ledarskapet. Den lilla arbetsgruppen behöver inte vara så formell utan 

kan vara lite mer flexibel till sin struktur. Det kan däremot inte den stora arbetsgruppen kosta 

på sig, den måste vara mer mekaniskt utformad och ha formella rutiner. Svedberg menar att i 

en stor grupp minskar den enskildes ansvarsandel, vilket kan leda till att ens personliga 
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engagemang minskar. Arbetsgruppens minskade engagemang på grund av ökad gruppstorlek 

kallas social loafing. Ordet Loaf har på engelska två olika betydelser det vill säga bröd, limpa 

eller driva omkring, gå och dra. I detta sammanhang syftar uttrycket alltså till den enskildes 

tendens att inte anstränga sig eftersom det finns andra som har samma arbetsuppgift. Om 

medlemmarna i den lilla arbetsgruppen lyckas balansera mellan relationen till 

arbetskamraterna och arbetsuppgifterna, kan det leda till att de får ett innehålls- och 

känslomässigt utbyte där arbetsklimatet inte upplevs för intimt eller privat. Svedberg skriver 

om vikten av feedback i den lilla arbetsgruppen. Frånvaron av feedback kan medlemmarna i 

den lilla arbetsgruppen lätt uppfatta som en outtalad kritik. Svedberg menar också att det i en 

liten arbetsgrupp, finns möjlighet för alla att höras, och ta plats. Vi är så nära varandra att vi 

har ögonkontakt, vi kan läsa av varandras ansiktsuttryck (Svedberg 2007, s. 114 - 115). 

 

Jag håller med Svedberg om att vi som sekundärgrupp i allra högsta grad är viktiga för 

varandra, jag ser det som helt naturligt att vi blir viktiga och kanske även beroende av 

varandra i många avseenden. Beroende på hur var och ens arbetstider och situation ser ut 

spenderar vi mer tid med vår sekundärgrupp än med vår primärgrupp. På min arbetsplats 

arbetar nästan alla heltid, vilket gör att vi spenderar ungefär åtta timmar per dag med 

varandra, och då är detta vakentid. Det är nog inte många av oss som får åtta vakentimmar per 

dag med till exempel vår partner eller våra barn under en arbetsvecka. Därför tycker inte jag 

att det är konstigt, att vi på min förskola kommer varandra väldigt nära många gånger.  

 

I den lilla arbetsgruppen, minskar möjligheten att åka snålskjuts på andra, då den enskildes 

ansvar är mer synligt och uppenbart.  Det är inte alltför sällan som jag fått höra från någon ur 

personalen att det är jobbigt med en kollega som inte gör sin del av jobbet. Vi är en så pass 

liten arbetsgrupp att det genast märks om någon inte bidrar eller gör sitt. Begreppet social 

loafing som Svedberg skriver om är väldigt talande för hur en kollegas ”lathet” kan beskrivas. 

Denna ”lathet” är en given källa till konflikt i en arbetsgrupp, signalerna som jag som chef får 

från personalen är något jag alltid måste hantera. Det är förstås både en för- och nackdel att 

som kollegor alltid ha blickarna på varandra. Det kräver en förståelse, öppenhet och lyhördhet 

i gruppen, då en individ självklart måste få ha ”en dålig dag” på jobbet. Vi är ju inga robotar 

som presterar lika varje dag. I en stor arbetsgrupp är det lättare att få vila lite en dålig dag. Så 

både känner och tänker jag vad det gäller min personal, men samtidigt har jag andra regler 

uppsatta för mig själv. Både i egenskap av chef och av kollega känner jag att jag måste 

prestera, jag tillåter mig inte att ha en dålig dag. Detta prestationskrav kommer säkerligen 
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mest från mig själv. Jag upplever att jag måste vara som en mall, för hur arbetskulturen ska 

vara på vårt företag. Troligtvis kräver inte personalen att jag ska vara en ”övermänniska”, 

men det jag märker är att personalen gör som jag gör, och inte som jag säger. I detta avseende 

betyder det att jag inte kan tillåta mig att vara en kollega på samma villkor som de andra, utan 

jag är en chef, som även utför samma arbetsuppgifter som min personal.  

 

På arbetsplatsmöten finns det precis som Svedberg skriver stora möjligheter för mig att ge 

min personal feedback på deras arbete. Då är vi alla samlade, det är en organiserad stund att 

tala om hur sista tiden varit för gruppen. Det som jag kämpar med är det som jag skriver om i 

exempel 1, att få en sådan atmosfär där alla i arbetsgruppen vågar uttrycka det de känner och 

tänker. Denna tillitsfulla och trygga status i arbetsgruppen tar väldigt lång tid att bygga upp. 

När vi äntligen har kommit så långt att jag upplever att alla vågar säga sin mening, räcker det 

med att en medlem i personalgruppen byts ut för att vi ska få börja om från början igen. Att 

som medarbetare våga vara öppen i alla lägen är oerhört svårt. Jag anser att gruppens dynamik 

är känslig, och därtill en färskvara.  

 

Den sorts feedback som jag själv tycker är en stor fördel för mig, som arbetar så nära min 

personal, är möjligheten att ge feedback omedelbart, i den aktuella stunden. Det ger mig inte 

bara en glädje i att se hur någon ur personalen till exempel gör något som hon kanske inte 

vågat eller kunnat förut, utan det ger mig så klart en hel del information om den personen. Jag 

märker också ganska fort i vilken situation personen behöver stöttning. Om jag inte hade varit 

en chef som även är en kollega, hade jag aldrig fått en så bred bild av var och en i personalen. 

Detta är en extra kunskap jag får på köpet och som också är användbar i löne- och 

medarbetarsamtalen. Jag vet hur personen arbetar och bidrar till helheten. I exempel 3, där jag 

plötsligt blir varse att Fia har problem med samlingen, får jag en information i egenskap av 

kollega. Denna information kan jag sedan använda i min chefsroll. Jag har en egenupplevd 

händelse att tala med Fia om. Det är annars ganska vanligt att information om sådan här 

händelser kommer från en arbetskamrat till chefen. Alla chefer vet att det finns flera sidor av 

alla händelser, det finns alltid flera sanningar. I händelsen med Fia kan jag i ett enskilt samtal 

i lugn och ro prata med henne kring hennes osäkerhet. Var kommer denna osäkerhet ifrån och 

vad kan jag göra för att stärka henne? Behövs det handledning, extern utbildning eller kanske 

mer praktisk kunskap, det vill säga mer egenupplevda erfarenheter. 
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Svedberg skriver om att frånvaron av chefens feedback i den lilla arbetsgruppen kan skapa en 

osäkerhet bland de anställda. Jag har aldrig tänkt på det sättet förut, men absolut kan det 

tänkas vara så. Om jag som en närvarande chef hela tiden ser vad min personal gör och de är 

vana att jag ger konstruktiv feedback på detta, kan det tänkas att de vid utebliven feedback tar 

detta som negativ kritik. Det ställer stora krav på mig som chef, ska jag balansera mellan att 

ge feedback men bara lagom mycket så att personalen inte tar feedbacken för given och 

känner det som outtalad kritik? Utefter min egenupplevda erfarenhet vill jag hävda att i en 

liten sekundär grupp lär alla känna varandra så pass väl, att risken för denna osäkerhet inte är 

så stor.  

 

 

Chef och ledare i dagens samhälle  
Några av mina frågeställningar är: Vilken sorts chef är jag? Vilken sorts chef vill jag vara? 

För att kunna ta reda på det måste jag först ta reda på vad ledarskap innebär. Med hjälp av 

Lennart Rosell & Björn Lundéns bok om ledarskap hoppas jag få syn på vilken sorts ledare 

jag själv är.  

 

Enligt Rosell & Lundén innebär det att vara ledare att man genom sitt stora inflytande har 

möjlighet att leda företaget mot framgång genom att styra sin personal och genom att leda sig 

själv. Man kan bli en ledare på olika sätt, en del blir det genom sin befattning som chef och en 

del genom att spontant ta på sig ledarrollen, vilket enligt Rosell & Lundén är sättet att bli en 

verklig ledare på (Rosell & Lundén 1998, s. 8).  

 

Rosell & Lundén menar att det är skillnad mellan att vara chef och ledare. Man blir chef 

genom sin position, chefskapet är alltså ett yrke, vilket inte automatiskt betyder att personen 

kan leda en personalgrupp. En ledare däremot behöver inte vara chef i formell mening, men 

har inflytande och förmågan att utöva makt och leda medarbetarna (Rosell & Lundén 1998, s. 

12). 

 

Rosell & Lundén anser att ledarskap handlar om en förmåga att välja göra rätt sak vid rätt 

tillfälle. En ledares personliga egenskaper är viktiga, som till exempel flexibilitet, auktoritet, 

karisma, kommunikationsförmåga och beslutskraft. Ledarskap handlar dock inte bara om 

ledarens medfödda personliga egenskaper, utan även om hur personen kan lära sig att tänka 

som en ledare (Rosell & Lundén 1998, s. 9). En ledares kunskap och förmåga att kunna gå 
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från tanke till handling är väldigt viktig. Rosell & Lundén menar att en medelmåttig chef kan 

sitta och vänta på att något ska hända och först då reagerar han, medan en bra ledare agerar 

omedelbart. Det är denna förmåga till att agera som utgör en effektiv ledare (Rosell & 

Lundén 1998, s. 11-12). 

 

För att vara en ledare måste man ha någon att leda vilket betyder att medarbetarna är väldigt 

viktiga. Enligt Rosell & Lundén måste en bra ledare inse vikten av att värna om varje individ 

och att sätta den i centrum. Ledaren måste vårda relationen mellan sig och sina medarbetare 

för att få deras förtroende, uppskatta deras prestationer och respektera deras kompetens 

(Rosell & Lundén 1998, s. 10).  

 

Rosell & Lundén beskriver tre olika ledarskapsteorier.  

1. Teorin om situationsanpassat ledarskap säger att ledaren måste anpassa sitt ledarskap 

från situation till situation.  

2. I teorin om situationellt ledarskap måste ledaren ha en förmåga att anpassa sitt 

ledarskap både utifrån situation och människa. Ledaren ska antingen ge direkta order, 

delegera uppgiften, samråda om hur uppgiften ska utföras eller kunna övertyga 

medarbetarna om att de själva kan fatta beslut.  

3. En mer dynamisk och i dag mer populär teori är interaktionsteorin där även ledarens 

personlighet är av vikt. Ledaren tar hänsyn till behov och förväntningar, 

medarbetarnas egenskaper, attityder och gruppens sociala struktur (Rosell & Lundén 

1998, s. 14-15). 

 

Enligt Rosell & Lundén finns det ingen bestämd modell för hur du blir en bra ledare eller 

vilken stil man som ledare ska välja. De menar att de vetenskapliga ledarskapsteorierna inte 

tar hänsyn till alla faktorer. Teorierna kan vara till hjälp på en akademisk nivå men i 

verkligheten handlar ledarskap om praktiska råd och att som ledare ta lärdom av sina och 

andras erfarenheter (Rosell & Lundén 1998, s. 15). 

 

När jag läser Rosell & Lundéns tankar om vikten av att en chef måste kunna agera och göra 

rätt saker vid rätt tillfälle, tänker jag på Aristoteles praktiska form av kunskap ”fronesis” som 

Christian Nilsson skriver om i boken Vad är praktisk kunskap? Fronesis är människans 

praktiska klokhet, det är sättet som lär oss hantera utmaningar som vi ställs inför i livet 

(Nilsson 2009, s. 39). Jag tror att denna praktiska klokhet är en kunskap som för en del 
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personer är en gåva medan en del måste kämpa hårt för att tolka de utmaningar som de ställs 

inför och få denna erfarenhet att bli en kunskap, det vill säga fronesis.   

 

Rosell & Lundéns beskrivning av vilka egenskaper en ledare bör ha stämmer ganska väl 

överens med de egenskaper jag själv anser är viktiga för att kunna leda väl. Speciellt tänker 

jag på beslutskraften, förmågan att ta beslut snabbt. Kanske är det så att min personlighet att 

agera snabbt är en bidragande orsak till att jag är ledare. Som jag tidigare skrev så har jag 

många gånger funderat på om det alltid är så bra att vara snabb. I situationen där jag hjälpte 

Mirjam under cirka en timme på morgonen med att se, lyssna och agera, ledde till något bra. 

Hur det hade gått om jag avvaktat och sedan reagerat i stället för att agerat får jag aldrig veta.  

 

Vikten av att som ledare vårda min personal genom att sätta var och en av dem i centrum som 

Rosell & Lundén beskriver är något som jag sakta men säkert lärt mig genom erfarenhet. Som 

oerfaren ledare är det svårt att alltid ha de ”ögonen på sig”. Jag tänker på att jag som är en 

chef som hela tiden är i verksamheten, måste orka hålla fokus på mina anställda samtidigt 

som jag utför ”en annan uppgift”, det är en konst som jag fått lära mig. Detta med att se 

personalens förmågor, prestationer och kompetens är starkt sammankopplat med feedback. 

Återigen är det så att om jag missar feedbacken börjar lätt ett frö av tvivel gro, vilket kan leda 

till konflikter. Ur denna synvinkel är det en svårighet med att vara en chef som sitter på två 

stolar. Jag måste hela tiden ha förmågan att i situationen utföra både min kollegiala roll och 

min chefsroll. Å andra sidan är det just denna närhet till mina medarbetare som är en fördel i 

mitt chefskap, då jag snabbt kan använda mig av min förmåga att gå från tanke till handling.  

 

Rosell & Lundén tar upp tre olika ledarskapsteorier ur vilka jag försökt utröna vilken teori 

som passar in på mig eller vilken jag skulle vilja anamma. Det är väldigt svårt att skilja dem åt 

då jag anser att alla tre ledarskapsmodellerna ger en helhet och beskriver hur jag tror att jag är 

som ledare, eller är det kanske hur jag skulle vilja vara? Jag vill anpassa mitt ledarskap genom 

att se varje medarbetare för det den personen är och vad den kan, jag vill vara en chef som tar 

beslut, men som samtidigt kan delegera, och jag vill vara dynamisk och ta hänsyn. Rosell & 

Lundén säger också att det är genom lärdom av mina och andras erfarenheter som jag blir en 

bra ledare. Jag är i dag den ledare jag är, på grund av de erfarenheter jag hittills fått och jag 

kommer förhoppningsvis vidareutvecklas i min roll som ledare genom de erfarenheter jag har 

framför mig.  
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Chef och ledare förr i tiden 

År 1513 skrev Niccolò Machiavelli boken Fursten (Machiavelli 1958). Machiavelli kom från 

Florens i Italien och förutom författare var han bland annat politiker, filosof och historiker.  

Jag är medveten om att boken skrevs för väldigt länge sedan och att det är Machiavellis tankar 

om hur ett furstendöme bör styras. Machiavelli ansåg att en furstes personliga tankar och 

känslor inte hade något utrymme i styrandet av en stad, det var resultatet som var det viktiga 

inte furstens moral eller hans agerande. Trots denna omoraliska och cyniska syn på 

ledarskapet anser jag att det är intressant att se på eventuella likheter och skillnader i 

ledarskapsfrågan. Får en chef ha känslor i dag och kan en chef leda sitt företag mot goda 

resultat, utan att skapa ett ”skräckvälde”? 

 

Machiavelli skrev boken till Lorenzo de Medici som var statsman över Florens. Han skriver 

att boken är en ödmjuk gåva till en stor man, hans mening är inte att försöka tala om för 

Lorenzo de Medici hur han ska regera som furste. Machiavelli ville att hans ”gåva” skulle ses 

som att han delar med sig av sina erfarenheter som han fått av stora män under sin levnad, 

men även från de män han historiskt studerat (Machiavelli 1958, s. 7-8).   

 

Machiavelli anser att en ledares chans att bli herre över ett land är att bryta ner dess invånare. 

Han skriver också att ett annat alternativ till att ta över landet skulle vara att bosätta sig där för 

att genom närhet vinna folkets förtroende (Machiavelli 1958, s. 27-28).  

 

Machiavelli skriver om egenskaper som till exempel frikostighet och snålhet som han anser 

viktiga för en bra ledare. Likväl som Machiavelli anser att en furstes strävan ska vara att anses 

som mild, så ska han inte heller vara bekymrad över att anses som grym. Han menar att några 

statuerande exempel som kan anses som grymma är bättre än att vara en furste som är för 

frikostig, då detta kan leda till att folket blir laglösa och våldsamma. Detta frikostiga 

förhållningssätt skulle i en förlängning kunna leda till katastrof. Machiavelli skriver: 

 
Det som en furste fram för allt bör akta sig för är att bli föraktad och hatad – frikostigheten 

medför båda delarna. Följaktligen är det klokare att ha namn om sig att vara snål, vilket medför 

vanrykte utan hat, än att, om man vill anses för frikostig, vara tvungen att skaffa namn om sig att 

vara rovlysten, vilket medför vanrykte och hat (Machiavelli 1958, s. 80-82). 

 

Machiavelli anser att det är viktigt för en furste att vara aktad och vördad. Han framhåller 

vikten av att en furstes handlingar alltid måste vara av den art att han ses som en stor man. 
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Sådana handlingar kan vara att belöna den invånare som gjort något storartat, eller att straffa 

den som gjort ont. En furste kan aldrig undvika en olägenhet menar Machiavelli, om den inte 

hanteras utsätter han sig bara för ett nytt problem. Vad det gäller belöningar och utmärkelser 

till invånarna är det viktigt att uppmuntra dem så att de kan arbeta i lugn och ro, och även 

sysselsätta dem med fester och skådespel. Denna uppmuntran ska ges till alla som bidrar till 

att göra furstens stad och land rikare. Machiavelli skriver att de furstar som har svårt att ta 

beslut kan förlora sin storhet och går en snabb undergång till mötes. Om en furste utan hänsyn 

tar ställning för eller emot någons parti, leder det till att han blir högaktad som en sann vän 

eller fiende, att förhålla sig neutral är förkastligt (Machiavelli 1958, s. 110-114). 

 

Machiavelli skriver också att människans liv styrs och bestäms av ödet och gud, men bara till 

ungefär hälften, för människan har också egen vilja och kan själv bestämma över sina 

handlingar. Med detta menar Machiavelli att en furste kan störtas om han helt förlitar sig på 

sin tur och lycka. Därför är det säkrare att anpassa sig själv och sina handlingar efter tiderna. 

Machiavelli anser att denna anpassning till tiderna är väldigt viktig då en persons förmåga att 

nå ett visst mål beror på den egna erfarenheten och förmågan, men inte enbart, utan 

förhållandena i den aktuella tiden spelar stor roll. Machiavelli skriver:  

 
Jag drar alltså den slutsatsen, att eftersom tiderna förändras och människorna dock står fast vid 

sitt handlingssätt, är människorna lyckliga, då tiderna och handlingssättet överensstämmer, och 

olyckliga, då de inte gör det (Machiavelli 1958, s. 123-127). 

 

Fursten är som jag ser det en handbok för hur Machiavelli anser att man blir en framgångsrik 

ledare. Trots att boken är skriven för nästan 500 år sedan och levnadsförhållandena var vitt 

skilda mot hur vi lever i dag, anser jag att det är av intresse att blicka bakåt för att lära, men 

också för att se hur vi ser på chefskulturen i dag. Machiavelli har visserligen en ganska kall 

syn på hur en ledare ska vara, men han har även värderingar som överensstämmer med 

nutidens syn på ledarskap. Till exempel talar Machiavelli om ledarens egna ”erfarenheter” 

som en viktig ingrediens för att nå sina mål, vilket Lennart Rosell & Björn Lundén nästan 500 

år senare också anger som viktigt för att kunna utvecklas som ledare. Denna egenupplevda 

praktiska erfarenhet talade även Aristoteles om redan på 300- talet f.Kr. Machiavellis ”furste” 

kan lika gärna vara en chef för ett företag i dagens samhälle. Om man beaktar hans åsikt att en 

chefs möjligheter att bli ledare för sina anställda bör baseras på makt och herravälde, anser jag 

att det inte är populära chefsegenskaper i vårt moderna samhället. Däremot har han ett 

alternativ till denna maktstyrning, genom att vara nära folket kan man vinna deras förtroende. 
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Denna närhet är något som en ”chef på två stolar” har till sin personal. Jag har egen erfarenhet 

av att förtroende mellan mig och min personal skapas genom närhet. Jag är där på plats och 

ser om något är fel och kan plocka upp en känsla som någon ger mig, vilket leder till att jag 

kan agera och fatta nödvändiga beslut snabbt.  

 

Machiavellis syn på en furstes viktiga egenskaper som till exempel frikostighet och snålhet är 

att de kan vara negativa, de kan leda till att hans folk blir laglösa men samtidigt ska fursten 

sträva efter att anses som mild. Machiavelli ger en bild av komplexiteten hos en furstes 

egenskaper och roller, han ska vara snäll, men samtidigt inte för snäll då det leder till 

undergång. Detta kan relateras till mina funderingar om det är möjligt för en chef att gå i och 

ur sina roller. En ledare i dagens samhälle som ”sitter på två stolar” kan enligt min mening 

inte ha ett förhållningssätt där han statuerar grymma exempel det vill säga delar ut något sorts 

straff för att höja motivationen hos personalen. Man kan tro att straff inte förekommer i 

dagens samhälle men det beror på hur man ser det. På en del företag ordnas det till exempel 

tävlingar eller belöningssystem för att höja närvaron i personalgruppen. Personal som har små 

barn och därför är hemma för vård av barn från och till, kan troligtvis uppfatta det som att de 

straffas. I den lilla arbetsgruppen är man beroende av ett positivt ledarskap där atmosfären 

känns bekväm och inte hotfull, närheten gör att vi måste ”stå ut med varandra” dagligdags. En 

fara med detta lite mer vänskapliga förhållningssätt är att en chef som inte kan hantera detta 

kan ses som obeslutsam, svag eller konflikträdd om han inte har de rätta kunskaperna och 

erfarenheterna. På ett stort företag där chefen är en person som nästan aldrig träffar sin 

personal kan nog ett mer toppstyrt och dominant ledarskap komma i fråga. Kanske behöver 

dessa stora organisationer använda sig av ”Machiavellimetoder” för att få struktur på arbetet 

och personalen.   

 

Även om Machiavelli hade en stark åsikt om att den som gjorde ont skulle straffas hårt så 

ansåg han också att den som gjorde bra saker skulle belönas och uppmärksammas. 

Machiavelli ansåg inte bara att en god gärning skulle belönas utan att invånarna skulle bjudas 

på olika festligheter under året. Nu 500 år senare så är feedback och uppmuntran väldigt 

viktigt i en arbetsgrupp. Förutom individuell uppmuntran så bjuder företagen på kickoffer, 

julfester, sommaravslutningar och så vidare. Jag drar slutsatsen att Machiavelli trots sin hårda 

syn på hur en ledare ska vara anser det av största vikt för en ledare att vårda sin personal och 

ha ett stort hjärta.  
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Kritik, feedback och trygghet i arbetsgruppen 
I alla sorters grupper är det svårt för medlemmarna att ta kritik från varandra, eller från ledare 

och chefer. I en liten arbetsgrupp där chefen även är en kollega är det kanske ännu svårare. 

Det finns mindre distans mellan rollerna vilket kanske kan upplevas provocerande eller tungt.  

I boken Arbetsgruppens psykologi har Lennéer-Axelson & Thylefors ett kapitel som heter Ett 

känsligt kapitel. Detta kapitel handlar just om svårigheten med att ge och ta kritik. De menar 

att en god stämning i arbetsgruppen är en anledning till att medlemmarna är rädda för att säga 

sin mening, de vill inte riskera förstöra denna känsla. Gruppen hoppas att ”problemet” ska 

lösas av sig självt. Lennéer-Axelson & Thylefors skriver att ibland kan det vara en klok 

utgångspunkt att försöka med självläkning men att det också kan leda till långvariga 

konflikter. En annan anledning kan vara att vi svenskar som till vår karaktär räknas som ett 

lite tillknäppt släkte, har ett kulturellt motstånd till feedback. Detta beroende på att vi har en 

rädsla för att själva bli uteslutna ur gruppen eller bli illa omtyckta, om vi kritiserar någon 

annan. En del väntar med att ge kritik tills någon annan säger något, de vill ha någon att luta 

sig emot (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991, s.115). 

 

Lennéer-Axelson & Thylefors menar att medlemmarnas sätt att förhålla sig till varandra vad 

det gäller kritik och uppskattning är av betydelse, gruppens karaktär och hur den 

kommunicerar likaså. I den slutna lågenergigruppen, vars medlemmar är missnöjda och 

aggressiva, kanaliseras gärna kritik mot de som är utanför gruppen. En hysteroid grupp består 

av personer som behöver spänning, dramatik och vill att något händer hela tiden. Dessa 

personer vill ha och ge kritik, vilket skapar en dynamik, annars upplevs det som ett 

misslyckande. I en auktoritär grupp är det svårt för en medlem att framföra kritik då denna 

skulle kunna utnyttjas av andra och kritiken vändas mot den personen. Det försiggår också 

mycket skvaller framförallt om chefen, men även om kollegor. Trots att man ofta vill ha en 

ärlig och öppen miljö skulle det förmodligen vara en outhärdlig miljö att vistas i om alla hela 

tiden sa vad de tyckte om andra. Lennéer-Axelson & Thylefors skriver också att en chef som 

är stark nog för att kunna ta kritik och ber om att få kritik, ofta i tid får reda på missnöjen i 

personalgruppen och kan då åtgärda problemen (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991, s.116-

117). 

 

Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors är kritik alltid svårt att ta emot. Vi har olika förmågor att 

handskas med reaktioner som till exempel skuld, skam och försvarsmekanismer. Kritik, eller 

med ett annat ord sagt uppriktighet, smärtar alltid och hur vi tar emot den beror då på våra 
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förmågor. Det är däremot lättare att kritiskt granska sig själv än om kritiken kommer från 

någon annan. Genom självreflektion och analys kan man få syn på hur andra förhåller sig till 

arbetet vilket kan leda till ny kunskap om sig själv. En teknik för att ge kritik som Lennéer-

Axelson & Thylefors beskriver är ”sandwichen”. Den går ut på att först ge beröm och positiv 

kritik och därefter kommer nästa lager bröd med den negativa kritiken, detta avslutas med ett 

lager av en utslätande positiv kritik igen. Hur detta tas emot beror på personen som får 

sandwichen. För en chef som bara träffar sin personal då och då kan det vara nödvändigt att 

använda sig av sandwichtekniken, men en chef som har daglig kontakt bör berömma i stunden 

och ge kritik när det är befogat (Lennéer-Axelson & Thylefors 1991, s.118-119).  

 

Lennéer-Axelson & Thylefors skriver om vikten av att ta ett kollektivt ansvar för kritik. Det 

är alltså inte bara chefens ansvar att vara sanningssägare. Speciellt i små arbetsgrupper är det 

svårt att få alla att ge kritik, det finns inte så stora möjligheter att ta paus från varandra om det 

blir spänningar i gruppen.  Det som är viktigt, men som ofta missas, är att följa upp kritiken 

(Lennéer-Axelson & Thylefors 1991, s.120-121). 

 

Lennéer-Axelson & Thylefors skriver att det som ger en arbetsgrupp energi är uppskattning. 

Alla behöver beröm och uppskattning för det vi presterar, trots att vi är vuxna. Att beröm inte 

ges så ofta beror på avundsjuka, det kan leda till att personen i så fall får en fördel (Lennéer-

Axelson & Thylefors 1991, s.122-123) 

 

Jag har ägnat mycket tid och energi under mina år som chef till att försöka få en atmosfär i 

arbetsgruppen där alla känner sig trygga i att säga vad de tycker. Detta med kritik och 

personliga åsikter är just ”ett känsligt kapitel”. I mitt första exempel vid vårt arbetsplatsmöte 

är det ett försök från min sida att försöka skapa ett forum där alla får möjlighet att uttrycka 

sig. Om detta forum ska fungera beror delvis på vilken karaktär gruppen har och hur jag som 

ledare agerar. Precis som Lennéer-Axelson & Thylefors beskriver så är det hur min personal 

förhåller sig till varandra och hur de kommunicerar. Jag har haft många olika sorters 

arbetsgrupper och vet därför av egen erfarenhet att jag måste ge gruppen möjlighet och 

tillfällen för att ventilera, hur detta sedan mottas är väldigt mycket beroende av 

medlemmarnas förhållningsätt.   

 

Den motvilja som jag ibland märker i personalgruppen mot att ventilera sina åsikter kan 

mycket väl bero på en rädsla för att det de säger ska vändas mot dem själva. Det kan säkert 
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också vara en rädsla för att ”hamna utanför” gruppen och att det därför känns säkrare att 

kollektivt uttala kritik. Jag har märkt att när något problem framförs på möten, görs den oftast 

i vi form. De har pratat ihop sig i förväg för att inte riskera att sticka ut eller att hamna 

utanför. Axelson & Thylefors skriver också om det kollektiva ansvaret för att ge kritik i en 

arbetsgrupp. Jag upplever att det vanligaste scenariot är att ett problem meddelas mig för att 

jag ska ta tag i saken, istället för att de själva löser sina mellanhavanden. Det kan vara så att i 

denna lilla arbetsgrupp upplevs risken som större att det skulle blir jobbigt att behöva stå ut 

med varandra, om det blir en eventuell konflikt. Det är troligen därför som jag omedvetet 

planerar vem som ska vara min närmsta kollega. Den eller de personer som ingår i mitt 

närmsta arbetslag måste vara personer som har en stark självkänsla och vågar tala om för mig 

vad de tycker. Frågan är hur man löser konflikter om de uppstår. Jag håller inte med Axelson 

& Thylefors om att det ibland kan vara bra att låta en konflikt vara med förhoppningen att den 

ska lösas av sig självt. Jag har egna erfarenheter av att låta konflikter vara. Den erfarenheten 

gör att det är en metod jag aldrig kommer att välja igen. Jag tror nämligen att på något sätt 

måste jag hantera en konflikt eller ett problem som kommer till min vetskap. Det betyder inte 

att jag alltid genast måste lösa situationen, men att bara låta vara eller ignorera problemet, det 

vill säga använda strutseffekten tror jag inte alls på. Däremot tror jag på kraften av väl använd 

och riktad uppskattning och beröm, det vill säga positiv feedback.  

 

 

”Chefer på två stolar” 

En fråga jag ställer mig är om det står helt klart för mig och mina kolleger när jag är chef och 

när jag är kollega. I tidningen Chefs nätupplaga skriver journalisten Fredrik Emdén om chefer 

som sitter på två stolar. Detta är en artikel som väldigt väl speglar komplexiteten i att ha 

dubbla roller i arbetslivet.  

 

En av personerna som Emdén skriver om är Richard Wahlund som arbetar på 

Handelshögskolan i Stockholm. Förutom att vara chef är han ledningsgruppsrepresentant, 

professor och kollega. Han förstår att det inte alls står klart för alla medlemmar vilken roll han 

har när han kommer in i ett rum på sin arbetsplats. Richard tror att hans ärende klargör detta. 

Ett exempel som Richard tar upp i artikeln för att visa på detta var när han skulle ha en 

löneförhandling med en anställd. Denna anställda är även en arbetskamrat som Richard brukar 

äta lunch med. När samtalet skulle börja, säger medarbetaren, att de under detta möte inte är 

kollegor. Det var ett klargörande av att rollerna nu var annorlunda, jämfört med när de sitter 
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och lunchar ihop. Denna händelse lärde Rickard att han vid speciella tillfällen måste 

tydliggöra sin roll för personen han har framför sig (Emdén 2011).  

  

Emdén menar att forskning visar att våra hjärnor rent biologiskt inte klarar av att kliva i och 

ur olika roller på detta sätt, eftersom våra hjärnor inte är som datorer. Ändå är det vanligt i 

dag att chefer hoppar mellan olika roller (Emdén 2011). 

  

Den andra chefen i artikeln som sitter på två stolar är Sacha Mitic. Han är frisör och driver 

några salonger tillsammans med en kollega. Sacha har fått lära sig att hantera att personalen 

kommer och ställer frågor till ”chefen” när han står och klipper en kund. Hans anledning till 

att fortfarande vilja arbeta praktiskt i verksamheten är att han inte vill glömma bort hur det är 

att ”jobba” på en salong, han älskar mötet med kunden. Samtidigt tror Sacha att om han bara 

hade varit anställd hade han i dag inte varit frisör. Det var en naturlig utveckling att gå vidare 

till chefskapet för att inte tröttna på arbetet. Sacha tror att personalen bara ser honom som 

”chefen”, vilket leder till att Sacha fått lära sig att han är ensam som chef (Emdén 2011). 

 

Gerry Larsson, som är professor på institutionen för ledarskap och management anser att 

dubbelroller i arbetslivet blir fler då vi går mot ett gränslöst samhälle. Han säger också att 

enligt forskningen så finns det två faktorer som är viktiga för att detta arrangemang ska 

fungera på lång sikt, och det är ”arbetsbelastningen och medarbetarnas möjlighet till 

självbestämmande. Kan du som chef framgångsrikt balansera dessa kommer du att klara av att 

hantera dilemmat”. Garry Larsson anser också att som person måste denna sorts chef vara bra 

på stresshantering, ha en känslomässig drivkraft och han måste tycka att det är kul (Emdén 

2011). I boken Ledarskap under stress skriver Garry Larsson att ledare som fungerar bra i 

påfrestande förhållanden har god självkännedom och ett gott självförtroende. En sådan ledare 

ser inte bara problemen utan även lösningarna, ledaren vågar ta beslut och agera utefter sin 

egen övertygelse (Larsson 2010, s. 82). 

 

Redaktören Lovisa Madås Agdestein är chef över fem personer och därtill fackligt aktiv. 

Detta betyder att hon även är sin egen motpart. Lovisa tycker inte att det är svårt att hantera 

sina olika roller då hon förutsätter att medarbetarna har förtroende för henne. Hon löser sina 

problem med att vara rak och ärlig, och anser att en chef med dubbla lojaliteter måste tillåtas 

att glida fritt mellan rollerna av medarbetarna. Det som hon anser vara största problemet är 

den stora arbetsbördan (Emdén 2011). 
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Precis som Richard Wahlund tror jag att det är tydligt i de flesta situationer för mina kollegor 

vilken roll jag har i stunden. I exempel 1 som utspelar sig på ett arbetsplatsmöte, blir det 

tydligt att jag är chef och inte kollega. Det är jag som har gjort kvällens dagordning håller i 

mötet och för dialogen vidare. Lika tydligt är det under löne- och medarbetarsamtalet. Men 

hur tydligt är det, under rasten? Ser till exempel samtalet annorlunda ut när jag sitter med? Jag 

har alltid tyckt att vi pratar mycket jobb under rasterna. Tänk om det är för att de inte känner 

sig bekväma att prata privatliv när jag sitter med? Jag i min tur ställer inte gärna allt för intima 

frågor om en ”kollegas” partykväll under helgen. Det finns en outtalad gräns för vad som 

känns bra för mig, som chef, att veta om en anställd.  

 

Redaktören Lovisa Madås Agdestein förutsätter att medarbetarna har förtroende för henne, 

men jag tror att det är något som man förtjänar. Jag anser att förtroendet är något som jag 

skapar förutsättningar för över tiden, förtroende skapas dock i symbios vilket betyder att jag 

är beroende av min personals engagemang och samarbete.  

 

Jag känner väl igen mig i frisören Sachas anledning till varför han är chef i dag. Även för mig 

var det ett naturligt steg att ta att bli chef för att det intresserar och utmanar mig. Samtidigt ger 

det mig en tillfredställelse att vara nära mina kunder, det vill säga barnen och föräldrarna.  

  

Professor Garry Larsson anser att det är fullt möjligt att ”sitta på två stolar” och att det blir allt 

vanligare i dagens samhälle, men att det krävs speciella egenskaper för att klara detta. Jag 

känner själv av arbetsbördan och kanske gjorde jag det ännu mer förut. Med tiden har jag 

tvingats lära mig sortera, prioritera och delegera. Delegera är en viktig nyckel till att minska 

på arbetsbördan, men också till det som Garry Larsson hänvisar till att forskningen kommit 

fram till, vikten av att låta medarbetarna ha inflytande över sitt arbete. I boken ledarskap 

under stress skriver Garry Larsson om stress och hur viktig ledarens personliga resurser och 

egenskaper är. Att balansera mellan två roller är en stressande situation och jag anser att 

Garry Larsson har rätt i att vissa grundläggande egenskaper bör en ledare i denna situation ha. 

Garry anser också att det är viktigt att känna sig själv och att kunna ta till sig kritik vilket jag 

själv anser är en viktig grund för att kunna vara en bra ledare.  

 

Dessa tre chefers berättelser är för mig en bekräftelse på att det går att ”sitta på två stolar”, det 

är ingen omöjlighet! Det som krävs är en person med den rätta viljan och de rätta förmågorna.  
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Slutord 
Dagens samhälle går mot gränslöshet och i takt med den gränslösheten har ett nytt sorts 

chefskap utvecklats. Det är ett chefskap som innebär att man har minst två roller på 

arbetsplatsen, det vill säga till exempel chef och kollega. De dubbla rollerna innebär en 

komplexitet som inte är helt lätt för en person att hantera, men även innefattar en hel del 

fördelar. Under mina år som en ”chef som sitter på två stolar” har jag upplevt båda delarna.  

 

Mitt syfte med denna essä, som är baserad på självupplevda händelser, var att försöka få svar 

på vilka fördelar och nackdelar det finns med att vara både chef och kollega i en liten 

arbetsgrupp. För att få en så nyanserad bild som möjligt kring mina frågeställningar har jag 

fört diskussioner i relation till olika teoretiska perspektiv.  

 

De slutsatser jag drar efter de teoretiska diskussionerna är att fördelarna och nackdelarna med 

att ”sitta på två stolar” ofta är desamma. Till exempel är det en fördel för en chef som också är 

en kollega att komma så nära sin personal. Närheten är grunden till förståelse och förtroende 

mellan parterna, men samtidigt kan närheten vara ett hinder, om förtroendet inte finns där. 

Atmosfären i arbetsgruppen kan då upplevas tryckande och rent kvävande eftersom ingen har 

förmågan att se på situationen utifrån. Ett annat exempel på en fördel är att chefen kan ge 

feedback till sin personal på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet. Det är väldigt glädjande och 

positivt för en anställd att inte behöva vänta till ett medarbetarsamtal eller liknande, feedback 

får bäst effekt då den ges löpande på ett konstruktivt och ärligt sätt. Den negativa sidan av 

denna möjlighet att ge feedback, är om feedbacken glöms bort att ges. Personalen vänjer sig 

lätt, och avsaknaden av feedback får motsatt effekt, det vill säga att personalen tar den 

outsagda feedbacken som kritik.  

 

Under tiden som jag skrivit min essä har jag fått tillfälle att reflektera över vikten av mitt 

ledarskap. Jag inser att det krävs mycket av den person som är chef och ”sitter på två stolar” 

men att det även ställer krav på personalen, om vi så är chef eller personal måste vi lära oss att 

förhålla oss till varandra. Jag har också förstått att dubbelroller i arbetslivet inte passar alla då 

personen måste ha egenskaper som till exempel att vara stresstålig, ha en drivkraft och tycka 

att arbetet är roligt. Dessa egenskaper är troligen medfödda och en del av ens personlighet, 

men kan också förvärvas ur den praktiska kunskapen som man får av sina erfarenheter. 

Förutom detta är det viktigt att personen har ett stort hjärta och ser till sin personals bästa, 

men också har beslutsfattande egenskaper. Jag har kommit fram till att om rätt person är ”chef 



33 
 

på två stolar” fungerar detta nya sätt att vara chef på alldeles utmärkt, men med fel person kan 

det bli katastrof. Jag har också förstått att de viktigaste redskapen för att ta reda på om man är 

rätt person på rätt plats, är ens erfarenheter över tiden och förmågan att lära av sina och andras 

erfarenheter. Den praktiska kunskap som Aristoteles kallade fronesis och som man får genom 

sina erfarenheter, har löpt som en röd tråd genom mina diskussioner med den teoretiska 

litteraturen.  
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